
HISTÓRIA – GINJA MARIQUINHAS 
 

A história da Licóbidos – Ginja Mariquinhas é um dos exemplos da difusão da receita 
conventual a níveis familiares.  
Esta é uma empresa familiar que ao longo dos anos se dedicou à produção do licor de Ginja, 
devidamente certificada como unidade produtiva artesanal pela PPART, com mais de 70 
anos de história, deixada pelo seu mentor e criador, Abílio Ferreira de Carvalho por volta 
dos anos 40. 
Devido ao seu espírito empreendedor, Abílio Carvalho cedo começou a experimentar 
artesanalmente a criação de alguns licores, como a ginjinha.  
Os clientes gostavam e pediam mais, e sentindo-se motivado a continuar, Abílio Carvalho 
começou a comercializar os seus licores, ainda que em pequena quantidade, criando 
também rótulos para os seus produtos.  
Todo este saber, passou para os seus herdeiros, estando atualmente nas mãos de sua neta 
respetivo marido e bisneto, sendo a quarta geração a representar este negócio.  

 
  
Entre 2008 e 2011 mudámos para umas instalações novas com cerca de 2000 m2, 
reestruturando assim a empresa, pensando no futuro e nas necessidades atuais.  
Com uma produção entre os 80.000 e os 100.000 Litros de Licor por ano, e com capacidade 
para produzir cerca de 2000 garrafas por hora. 

 
 
 



 

Além do investimento em novas instalações e equipamentos, houve uma maior 
preocupação na imagem do produto já a pensar nos mercados externos, procurando 
símbolos nacionais inspirados no Fado, nas filigranas Portuguesas, nos nossos bordados, 
nasceu assim o Coração da Mariquinhas, um produto único, com tradição e requinte 
associado a um licor de qualidade.  

 
 

Preocupados com a escassez de matéria prima na região, optámos por plantar os nossos 
próprios ginjais para garantir a qualidade do licor e autossuficiência.  
Proprietários de cerca de 25.000 ginjeiras, num projeto que reuniu uma grande 
preocupação na correção de solos, implementação do sistema de rega, condução das 
árvores.… Critérios esses que foram criteriosamente estudados em virtude do vigor da 
árvore, da variedade caraterística da região, relacionados com a escolha do porta enxerto 
que mais se adequava à forma de condução da árvore, selecionando na origem o melhor 
dos frutos para produzir um licor de excelência, 100% regional, 100% português! 

 



 
O nosso licor tem sido internacionalmente reconhecido, conquistando por vários anos 
consecutivos 3 estrelas Golden, com uma pontuação final de 93,3%  no concurso 
internacional - iTQi em Bruxelas sendo o nosso licor considerado um dos melhores do 
mundo. 
Também nos EUA, temos sido premiados com vários prémios, sendo o mais recente 
atribuído, a menção de licor do ano 2020 “ BARTENDER SPIRITS AWARDS” 

 
A região onde nos inserimos produz a melhor ginja do país. Tendo a nossa receita familiar, 
que apesar de manter muitas características da região, tem alguns pequenos toques que 
fazem a diferença no produto final. 



Associado à nossa vertente agrícola e procurando as necessidades dos consumidores, 
apostamos na inovação e qualidade diferenciadora, tendo desenvolvido vários novos 
produtos com diferentes parceiros. Atualmente são eles as Trufas de chocolate negro com 
Ginja Mariquinhas, Vinagre de Ginja, Bolachas de Ginja, Tablete de chocolate negro 70% 
recheada com Ginja Mariquinhas, Mostarda de Ginja, Geleia Agridoce de Ginja, Pickles de 
Ginja, Marmelada de Ginja. 

 
 

Com grande margem para crescer, a Licóbidos promete continuar a levar o verdadeiro sabor 
a tradição a todos vós…”Já dizia a MARIQUINHAS!” 
 


